ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση η Δράμα και η Περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός, με
θέμα:
«Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο: ενσωμάτωση,
δεύτερη κατοχή, ανασυγκρότηση», Δράμα, 16-18 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
Σε όλη την Ευρώπη η συμπλήρωση της εκατονταετίας από την έναρξη του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου τιμήθηκε κι εξακολουθεί να τιμάται με σημαντικές
εκδηλώσεις που παρουσιάζουν τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας και
καλλιεργούν την υπεύθυνη μνήμη. Γεγονότα του Μεγάλου Πολέμου στην ευρύτερη
περιοχή, όπως η εκστρατεία της Καλλίπολης, το Μακεδονικό μέτωπο και οι εκεί
στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχουν γίνει αντικείμενο αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
Η Ανατολική Μακεδονία βρέθηκε, το 1914-1918, στην πρώτη γραμμή των
εξελίξεων: η μοίρα της αποτέλεσε αντικείμενο διεθνών διαβουλεύσεων, υπήρξε πεδίο
στρατιωτικών επιχειρήσεων, περιήλθε το 1916-1918 για δεύτερη φορά υπό
βουλγαρική κατοχή, και μετά τον πόλεμο αντιμετώπισε την πρόκληση της
ανασυγκρότησης. Η εμπειρία αυτή δεν έχει έως σήμερα αποτελέσει το αντικείμενο
μιας συστηματικής συζήτησης στο πλαίσιο της μελέτης της ελληνικής ιστορίας.
Με τη συμπλήρωση της εκατονταετίας από τη δεύτερη απελευθέρωση του 1918, η
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του
Δήμου Δράμας συγκαλεί τη Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση η Δράμα και η Περιοχή της.
Ιστορία και Πολιτισμός, με θέμα «Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο: ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή, ανασυγκρότηση». Η
επιστημονική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 16-18 Νοεμβρίου 2018 στη
Δράμα.
Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου προκηρύσσει πέντε (5) εισηγήσεις στην
επιστημονική αυτή συνάντηση. Οι προτάσεις (έως 300 λέξεις) καθώς και ένα
σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως μία σελίδα) θα πρέπει να αποσταλούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση synedriodekpota@gmail.com, έως τις 10 Αυγούστου 2018.
Οι απαντήσεις της επιστημονικής επιτροπής θα σταλούν έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.
Το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε είναι το 25210 48304, κα
Ασήκογλου Ηρώ.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής: α) ενσωμάτωση της Ανατολικής
Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, 1913-1916, β) η Ανατολική Μακεδονία στις
διεθνείς διαβουλεύσεις, γ) η δεύτερη βουλγαρική κατοχή, 1916-1918, δ) μετά τον
πόλεμο: οι προκλήσεις της ανασυγκρότησης (ανθρωπιστική δράση, προσφυγικές
ροές 1913-1919, οικονομία, πολεοδομία, δημόσια υγεία κλπ).

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σημειώνεται ότι, ενώ στο πεδίο της ανασυγκρότησης το συνέδριο μπορεί να εκταθεί
έως και τη δεκαετία του 1930, δεν θα εξετάσει πάντως το μείζον ζήτημα της έλευσης
και εγκατάστασης των προσφύγων μετά το 1922, από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και
τη Θράκη, που στο μέλλον θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής εξέτασης.
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